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Destination Himmerland ønsker at styrke samarbejdet
med de lokale foreninger og sikre den lokale forankring

Destination Himmerland arbejder på at styrke samarbejdet med foreningerne helt i tråd med
destinationens strategi. Derfor påbegynder nu en ny rejse, hvor værdifulde og meningsfyldte
samarbejder skal opstå.

“Destination Himmerland er nu godt etableret, og vi er derfor nu klar til næste skridt, der
omhandler den lokale forankring. For at sikre en større synlighed af det store arbejde som
foreningerne og ildsjælene bidrager med til turismen i Himmerland, tiltræder Mette Søgaard
Ebbesen pr. 1 september jobbet som Forenings-innovator. Mette skal styrke samarbejdet med
Himmerlands foreninger og frivillige.”, udtaler Turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen.

Første skridt på vejen er at forstå og få kortlagt, hvad foreningerne og ildsjælene bidrager
med til en fortsat vækst i turismen, samt at få afdækket de snitflader hvor nye samarbejder
kan dyrkes. Derfor er første mission at finde frem til, hvad vi kan gøre for hinanden for at
styrke Himmerland, foreninger og turismen. Herunder at forstå hvordan kan vi samarbejde
og hvad det er Destination Himmerland kan bidrage med, for at skabe værdi hos foreninger
og frivillige. Derudover at identificere de muligheder hvor foreningerne kan bidrage til
samarbejdet om at styrke turismen i Himmerland.

Arbejdet vil bl.a. bestå i et innovativt arbejde med sikre en mere rodfæstet gæsteservice med
et lokale DNA og at sikre at foreningerne bliver bedre til at inddrage og drage nytte af de
turister, der besøger destinationen og derved styrke deres økonomi.

“Det er vigtigt for os at lykkes med denne indsats og tager derfor foreningerne med på råd, når
vi skal klarlægge, hvad et sådant samarbejde skal indeholde. Det er vigtigt, det er noget, som
skaber værdi for turismen, men også for de lokale foreninger, så de kan se sig ind i
samarbejdet og ind i destinationen.”, siger Turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen.

Ny rolle og nyt arbejdsområde

Som nævnt er dette en ny indsats, hvilket også betyder, at det for Mette bliver er en helt ny
funktion, som hun skal varetage ved Destination Himmerland. Mettes primære fokus vil være
samarbejdet og indsatsen med foreninger og frivillige.

“Jeg glæder mig til at komme i gang og til at skabe nye relationer og ikke mindst menings-
fulde samarbejder med foreningerne. Jeg værdsætter virkelig foreningernes indsatser og



engagement. Det er så stort et arbejde de frivillige og ildsjælene gør i lokalområderne, og det
glæder mig, at vi nu kan se på det fra et turisme-mæssigt synspunkt. De frivillige yder i
forvejen en stor indsats til glæde og gavn for gæster og turister. Jeg synes, det er en
spændende udfordring at få, og jeg glæder mig, til den rejse jeg nu begynder”, udtaler Mette
Ebbesen, ny forenings-innovator ved Destination Himmerland.

Foruden foreningssamarbejdet vil Mette fortsat have det overordnet ansvaret for Destination
Himmerlands website og de grafiske opgaver. Samtidig vil Mette fortsat være en del af
turistinformationen i Øster Hurup.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Turistdirektør
Jimmi Stæhr-Petersen på jimmi@destinationhimmerland.dk eller telefon 20 26 46 64.
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